
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin (1950) was van 22 september 2006 tot 14 oktober 
2010 minister van Justitie. Vanaf 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij minister van Justitie in de periode 
1989-1994. Hij was toen tevens belast met Koninkrijksrelaties. De heer Hirsch Ballin was 
onder meer hoofdambtenaar op Justitie en hoogleraar staats- en bestuursrecht in Tilburg. Na 
zijn eerste periode als minister was hij Tweede en Eerste Kamerlid voor het CDA en keerde 
hij terug naar het hoogleraarschap in Tilburg. In 2000-2006 was hij lid van de Raad van State. 
Hij is nu opnieuw hoogleraar.

CDA
in de periode 1989-2010: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State 

voornamen (roepnaam)
Ernst Maurits Henricus (Ernst) 

personalia
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 15 december 1950

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (sinds studietijd)

partij/stroming
partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

loopbaan
-  wetenschappelijk assistent staatsrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1974 tot 1 februari 

1977
-  hoofdambtenaar stafdeling publiekrecht, hoofdafdeling staats- en strafrecht, ministerie van 

Justitie, van 1 februari 1977 tot 1 juli 1981
-  hoogleraar staats- en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van 1 juli 
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1981 tot 7 november 1989
-  minister van Justitie, van 7 november 1989 tot 27 mei 1994
-  minister belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba 

betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en 
bijstand, van 14 november 1989 tot 27 mei 1994

-  minister van Binnenlandse Zaken, van 10 januari 1994 tot 18 januari 1994 (na het 
overlijden van minister Dales)

-  lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 juni 1995
-  hoogleraar internationaal recht, Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van 

Tilburg), van november 1994 tot 22 september 2006 (0,2 werkweek, vanaf juli 1998 0,8 
werkweek)

-  lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 1 november 2000
-  hoogleraar wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant, van januari 1996 tot 

juni 1998 (0,6 werkweek)
-  lid Raad van State, van 1 november 2000 tot 22 september 2006
-  minister van Justitie, van 22 september 2006 tot 14 oktober 2010
-  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 23 februari 2010 tot 14 

oktober 2010
-  deeltijd hoogleraar 'rechten van de mens', Universiteit van Amsterdam, vanaf 1 maart 2011
-  hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg, vanaf 1 

april 2011

partijpolitieke functies
vorige
-  voorzitter Sectoroverlegorgaan Justitie en Binnenlands Bestuur, Wetenschappelijk Instituut 

CDA, van 1987 tot 1989
-  lid Commissie Programma van Uitgangspunten CDA (Commissie-Steenkamp), van 1991 

tot 15 april 1992
-  vicevoorzitter strategisch beraad CDA, van 1994 tot 1996
-  voorzitter redactiecommissie partijblad "Christen-Democratische Verkenningen", vanaf 

november 1996
-  adviserend lid programmacommissie CDA, van 1997 tot 1998

nevenfuncties
huidige
-  voorzitter jury AKO-literatuurprijs 2011

vorige
-  lid Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming (Staatscommissie-

Biesheuvel), van 26 mei 1982 tot maart 1984
-  plaatsvervangend lid Centrale Raad van Beroep, van 1983 tot november 1989
-  vicevoorzitter Commissie 'wetgeving algemene regels van bestuursrecht', van 1983 tot 1989
-  lid Commissie kleine criminaliteit (commissie-Roethof), van 1983 tot 1986
-  vicevoorzitter Radboudstichting
-  voorzitter adviescommissie Overheid, godsdienst en levensovertuiging, van 17 februari 

1985 tot 28 maart 1988
-  regeringscommissaris toetsing wetgevingsprojecten, van 1987 tot 1989
-  voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, vanaf 1 januari 1995
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-  voorzitter Stichting Onderwijs Rwanda 2000, van 1995 tot december 1998
-  lid kerncommissie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, vanaf 1 oktober 1995
-  voorzitter Commissie LTO Nederland voor de toekomst van de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie in de agrarische sector, van november 1995 tot juni 1996
-  lid Raad van Commissarissen Stichting Philadelphia Zorg, vanaf 1 januari 1996
-  lid Raad van Toezicht Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel, van 1 maart 1996 tot 1 

januari 1999
-  vicevoorzitter KRO (Katholieke Radio-Omroep), vanaf februari 1996
-  raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep, van 1 maart 1996 tot september 2006
-  lid Noord-Atlantische Assemblée
-  voorzitter 4 Mei-comité Tilburg
-  voorzitter College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, vanaf 1 

januari 1999
-  voorzitter Centre for International Legal Cooperation
-  redacteur/lid redactieraad "Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek"
-  vicevoorzitter Stichting Samenleving en Verantwoordelijkheid (SOCRIRES)
-  lid algemeen bestuur Atlantische Commissie
-  voorzitter Stichting Ronald McDonaldhuis Tilburg
-  redacteur/lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
-  redacteur reeks Paperbacks European and International Law
-  lid Comité 2004 (Nederland/Nederlandse Antillen/Aruba)
-  raadsheer-plaatsvervangend College van Beroep voor het bedrijfsleven
-  voorzitter College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (per 1 juli 

2006 gefuseerd met de faculteit theologie van de Universiteit van Tilburg)
-  lid Raad van Commisarissen Stichting Philadelphia Zorg
-  voorzitter Wetenschappelijk adviesraad van de Stichting Instituut GAK

gedelegeerde commissies, presidia etc.
-  voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 

1999 tot 1 november 2000
-  voorzitter afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State), van 1 augustus 2003 tot 22 

september 2006

opleiding
voortgezet onderwijs
-  gymnasium-a, "Het Amsterdamsch Lyceum" te Amsterdam

academische studie
-  Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, tot 1974

promotie
-  rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, 18 mei 1979

-  Bron: parlement.com 2011
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